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TÍTULO: AÇÕES DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA PARA 
CONTROLE E PROFILAXIA DE PARASITOSES EM 
ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE BARRA DO 
GARÇAS – MATO GROSSO 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 

CUA 

COORDENADOR: SATIE KATAGIRI 

RESUMO: Este projeto tem como objetivo orientar os escolares 

e profissionais da educação sobre os principais 

aspectos relacionados à transmissão, sintomas, 

controle e profilaxia das parasitoses mais 

prevalentes na população. Os trabalhos serão 

desenvolvidos em parceria com a Secretaria 

Municipal de Saúde do Município de Barra do 

Garças, em  diversas escolas de ensino infantil e 

básico. Serão elaboradas atividades lúdicas como 

jogos, apresentação de pequenas peças de teatros e 

as principais espécies de parasitas confeccionadas 

em feltro para demonstração da morfologia e o ciclo 

sem riscos à saúde dos participantes. Além disso 

serão implementadas atividades de educação 

sanitária em todas as escolas com o objetivo de 

reduzir a prevalência das parasitoses intestinais por 

meio da disseminação de informações relat ivas às 

espécies de parasitas mais prevalentes na região. 

Inicialmente os trabalhos de orientação serão 

realizados com os professores e educadores de cada 

escola que auxiliarão durante a fase de implantação 

das atividades bem como a participação ativa das 

crianças em dinâmicas, atividades lúdicas e 

premiação como forma de estímulo e memorização 

das informações repassadas durante o período do 

trabalho.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CONHECENDO O MUHNA 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 

CUA 

COORDENADOR: MARCIA CRISTINA PASCOTTO 

RESUMO: O Museu de História Natural do Araguaia (MuHNA) 

nasce como uma parceria entre a UFMT e a 

Prefeitura Municipal de Barra do Garças. Será 

instalado no Parque Municipal Grimalda Rodrigues 

dos Santos, em Barra do Garças/MT, e está previsto 

para ser inaugurado em 15/07/2016. Tem o objetivo 

de divulgar, socializar e popularizar o conhecimento 

científico, bem como a inclusão social, pois os 

visitantes com deficiências visuais  e auditivas 

poderão explorar o museu e obter conhecimentos 

sobre a biodiversidade apresentada por meio da 

sala dos sentidos. O museu reunirá coleções de 

zoologia, paleontologia e geologia, que estarão 

associadas a recursos tecnológicos e permitirão a 

interação dos visitantes. Periodicamente, o MuHNA 

realizará oficinas para estudantes e para a 

capacitação de professores da educação básica (EB), 

sessões de exibição de vídeos, palestras e outras 

atividades oferecidas ao público em geral. Servirá 

também como um centro de formação dos 

estudantes do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, que poderão desenvolver seu Estágio 

Supervisionado no museu, mediante o planejamento 

e desenvolvimento de oficinas aos estudantes da EB. 

Além de tornar-se um centro inovador de pesquisa, 

tecnologia, capacitação e de divulgação do 

conhecimento científico e tecnológico no estado de 

Mato Grosso, O MuHNA será um novo ponto 

turístico de atração aos moradores, turistas e 

visitantes de Barra do Garças e região.  

 



 



 

 

 

TÍTULO: CURSO: INFORMÁTICA BÁSICA 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Exatas e da Terra 

CUA 

COORDENADOR: ROBSON DA SILVA LOPES 

RESUMO: Os computadores estão presentes em quase todas as 

atividades do ser humano. Saber trabalhar com 

computador se tornou um habilidade indispensável 

atualmente. Uma vez que, nos é disponível uma 

grande quantidade de informações e o computador 

vem ajudar a tratar estas informações. Desta forma, 

o computador esta presente em grande parte das 

residência do país. No entanto, mesmo com essa 

grande quantidade de residências com 

computadores e internet, a maior parte das pessoas 

apresenta baixo conhecimento de conceitos básicos 

da computação, uma vez que o principal uso do 

computador é para acesso a internet (redes sociais, 

comunicadores instantâneos) e jogos. Desta forma,o 

principal objetivo desse projeto é oferecer um curso 

de informática básica para jovens entre 15 e 25 

anos de comunidades adjacentes ao Campus 

Universitário do Araguaia Barra do Garças como 

forma de prepará-los melhor para atuar no mercado 

de trabalho.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: EDUCAÇÃO AGROFLORESTAL NO 
ASSENTAMENTO RURAL SERRA VERDE (2016) 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Exatas e da Terra 

CUA 

COORDENADOR: GLAUCO VIEIRA DE OLIVEIRA 

RESUMO: O Sistema Sistema AgroFlorestal (SAF) é um modelo 

de produção agrícola que simula uma floresta 

nativa. Assim, este trabalho terá como propósito 

dar continuidade as práticas groflorestais iniciados 

em 2013 com 20 famílias do Assentamento Rural 

“Serra Verde” Barra do Garças – MT (PA Serra 

Verde). Tendo o projeto “Arboreto” da Universidade 

Federal do Acre (UFAC) como referencia  

metodológica, o projeto focou os seguintes ações 

objetivas: 1) Oferecer Assistência técnica para 

acompanhamento da evolução dos SAFs implantados 

através de práticas agroecológicas de  manejo; e 2) 

Iniciar um programa de melhoramento florestal 

participativo. Considerando que 2016 foi eleito pela 

ONU como o “Ano Internacional das Leguminosas”, 

serão priorizadas as ações que visam a promover a 

avaliação, seleção e multiplicação das espécies 

acacia e baru de forma participava com a 

comunidade rural.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: EDUCADORAS(ES) SEM HOMOFOBIA, ESCOLA 
SEM HOMOFOBIA 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Humanas e Sociais 

CUA 

COORDENADOR: LUIS ANTONIO BITANTE FERNANDES 

RESUMO: O presente Projeto de Extensão visa o debate acerca 

da Homofobia presente no espaço escolar, 

possibilitando a qualificação dos envolvidos no 

projeto na busca da desconstrução de 

procedimentos didáticos pedagógicos que 

reproduzem a homofobia no espaço escol ar. No 

campo social o projeto proporcionará a 

desconstrução das ações que envolvam, não 

somente o âmbito escolar, mas também outros 

espaços de relações no que diz respeito a 

reprodução da homofobia. Essa mesma perspectiva 

proporcionará academicamente a desconstrução de 

práticas que questionem a homofobia como 

naturalizada nas ações didáticas pedagógicas. 

Teoricamente toma-se autores como Butler, Louro, 

Miskolci e outros, que utilizam do método da 

desconstrução presentes nas teorias Queer e de 

Gênero que debatem a homofobia, a transfobia, a 

lesbofobia enquanto procedimentos que se 

naturalizam pelas ações heteronormativas 

atravancando o processo educativo daqueles que 

não se enquadram às normas. O material didático -

pedagógico utilizado no projeto será o material 

desenvolvido pelo projeto "Escola Sem Homofobia", 

articulando-se com a literatura sobre o tema. Seu 

objetivo é desconstruir as percepções de identidade 

de gênero, sexualidade e orientação sexual, para 

possibilitar um processo de desenvolvimento das 

práticas educativas sem homofobia. Enquanto 

projeto de extensão, este está relacionado ao Grupo 

de Pesquisa em Gênero, Sexualidade e Identidade, 



aproximando a extensão da pesquisa e promovendo 

o desenvolvimento do conhecimento de alunos da 

graduação envolvidos no projeto. No campo social, 

possibilita ao processo do qual se tem uma 

educação que contemple as diferenças presentes na 

sociedade. Assim, o público alvo será aberto a 

professoras e professores da rede de ensino público 

e provado, a alunas e alunos dos cursos de 

licenciatura da UFMT/CUA. Como resultado, espera -

se que os envolvidos tenham suas práticas sociais e 

profissionais revistas para que se possa ter a escola, 

educadoras(es), acadêmicas(os) e uma sociedade 

sem fobias homo, trans, lesbo e outras.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: GRUPO ABRACADABRA: CONTADORES DE 
HISTÓRIAS 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Humanas e Sociais 

CUA 

COORDENADOR: MARIA CLAUDINO DA SILVA 

RESUMO: O Projeto de Extensão Grupo Abracadabra: 

contadores de histórias é um projeto que visa à 

formação e o fortalecimento do hábito de ler em 

jovens e adultos. Compreende-se o ato de ler como 

fortalecedor das competências comunicativas e da 

cidadania.  Assim sendo, compreendemos que a 

contação de histórias para crianças de 06 a 10 anos 

pode  fortalecer muito a formação do leitor.  O 

Grupo Abracadabra: contadores de histórias 

trabalha com a formação do contador de histórias 

para que ele atue em creches, escolas e comunidade 

em geral, levando a leitura, os livros e a arte como 

forma de incentivo à leitura.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: LITOTECA - ANO 2016 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 

CUA 

COORDENADOR: SILVIO CESAR OLIVEIRA COLTURATO 

RESUMO: O projeto ora proposto objetiva a criação e 

consolidação de uma Litoteca, isto é, um local de 

reserva e coleção de rochas, minerais, fósseis e 

objetos líticos arqueológicos, que possa atender a  

comunidade acadêmica do CUA/UFMT, bem como a 

comunidade externa à UFMT. A Litoteca, assim como 

em uma biblioteca, terá materiais que poderão ser 

emprestados à comunidade e materiais de uso 

exclusivo nas suas dependências. Os materiais 

ficarão em exposição em prateleiras e armários e, 

boa parte deles poderão ser retirados por usuários 

cadastradas. Por exemplo: kits de rochas, minerais e 

fósseis poderão ser retirados por alunos dos cursos 

de  licenciatura da UFMT que desejarem fazer 

regência utilizando-se dos materiais do acervo; um 

professor de uma escola pública ou privada poderá 

retirar materiais para usá-los em suas escolas com 

seus alunos; dentre outros. Além dos materiais para 

empréstimo, a Litoteca oferecerá alguns serviços à 

comunidade, como por exemplo: recepção 

monitorada de grupos de alunos de escolas da 

região, com preparação de atividades com o 

manuseio dos materiais do acervo; realização de 

palestras em escolas; montagem de stand em 

eventos acadêmicos e científicos da UFMT ou de 

outras instituições, entre outros. Todo o acervo será 

devidamente catalogado em meio digital,  de forma 

que os usuários poderão acessar as fichas técnicas 

dos materiais do acervo via internet, acessando o 

Portal da Litoteca, que será criado e mantido 

durante a vigência do projeto. O projeto  pretende 

contar com o auxílio de três bolsistas de extensão, 



remunerados, para a realização das atividades 

propostas.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: PREPARAÇÃO E MONTAGEM DAS COLEÇÕES DO 
MUHNA 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 

CUA 

COORDENADOR: MARCIA CRISTINA PASCOTTO 

RESUMO: O Museu de História Natural do Araguaia (MuHNA) 

nasce como uma parceria entre a UFMT e a 

Prefeitura Municipal de Barra do Garças. Será 

instalado no Parque Municipal Grimalda Rodrigues 

dos Santos, em Barra do Garças/MT, e está previsto 

para ser inaugurado em 15/07/2016. Tem o objetivo 

de divulgar, socializar e popularizar o conhecimento 

científico, bem como a inclusão social, pois os 

visitantes com deficiências visuais e auditivas 

poderão explorar o museu e obter conhecimentos 

sobre a biodiversidade apresentada por meio da 

sala dos sentidos. O museu reunirá coleções de 

zoologia, paleontologia e geologia, que estarão 

associadas a recursos tecnológicos e permitirão a 

interação dos visitantes. Periodicamente, o MuHNA 

realizará oficinas para estudantes e para a 

capacitação de professores da educação básica (EB), 

sessões de exibição de vídeos, palestras e outras 

atividades oferecidas ao público em geral. Servirá 

também como um centro de formação dos 

estudantes do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, que poderão desenvolver seu Estágio 

Supervisionado no museu, mediante o planejamento 

e desenvolvimento de oficinas aos estudantes da EB. 

Além de tornar-se um centro inovador de pesquisa, 

tecnologia, capacitação e de divulgação do 

conhecimento científico e tecnológico no estado de 

Mato Grosso, O MuHNA será um novo ponto 

turístico de atração aos moradores, turistas e 

visitantes de Barra do Garças e região.  

 



 



 

 

 

TÍTULO: PROJETO DIGITAL DO MUHNA 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 

CUA 

COORDENADOR: MARCIA CRISTINA PASCOTTO 

RESUMO: O Museu de História Natural do Araguaia (MuHNA) 

nasce como uma parceria entre a UFMT e a 

Prefeitura Municipal de Barra do Garças. Será 

instalado no Parque Municipal Grimalda Rodrigues 

dos Santos, em Barra do Garças/MT, e está previsto 

para ser inaugurado em 15/07/2016. Tem o objetivo 

de divulgar, socializar e popularizar o conhecimento 

científico, bem como a inclusão social, pois os 

visitantes com deficiências visuais e auditivas 

poderão explorar o museu e obter conhecimentos 

sobre a biodiversidade apresentada por meio da 

sala dos sentidos. O museu reunirá coleções de 

zoologia, paleontologia e geologia, que estarão 

associadas a recursos tecnológicos e permitirão a 

interação dos visitantes. Periodicamente, o MuHNA 

realizará oficinas para estudantes e para a 

capacitação de professores da educação básica (EB), 

sessões de exibição de vídeos, palestras e outras 

atividades oferecidas ao público em geral. Servirá 

também como um centro de formação dos 

estudantes do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, que poderão desenvolver seu Estágio 

Supervisionado no museu, mediante o planejamento 

e desenvolvimento de oficinas aos estudantes da EB. 

Além de tornar-se um centro inovador de pesquisa, 

tecnologia, capacitação e de divulgação do 

conhecimento científico e tecnológico no estado de 

Mato Grosso, O MuHNA será um novo ponto 

turístico de atração aos moradores, turistas e 

visitantes de Barra do Garças e região.  

 



 



 

 

 

TÍTULO: PROSA, CAFÉ E CINEMA: A EDUCAÇÃO FÍSICA 
EM CENA 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 

CUA 

COORDENADOR: WARLEY CARLOS DE SOUZA 

RESUMO: o projeto se apresenta com a proposição de duas 

vertentes uma, projeção de filmes a acadêmicos da 

universidade, com o objetivo de debater filmes que 

tratam da essência do ato de educar e/ou questões 

pertinentes ao momento histórico vividos pela 

educação.  a segunda proposição, a de conhecer 

como as escolas publicas utilizam o cinema como 

ferramenta pedagógica em suas acoes cotidianas.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: TECNOLOGIA EDUCATIVA: DESENVOLVIMENTO 
DE NOVAS HABILIDADES DO PROFESSOR NA 
ERA DIGITAL 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Exatas e da Terra 

CUA 

COORDENADOR: RAFAEL ALBERTO VITAL PINTO 

RESUMO: Propor um projeto de três etapas para o professor 

trabalhar com as Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC´s) nas práticas pedagógicas das 

escolas públicas do município de Barra do Garças - 

MT. Práticas sobre como de fato a tecnologia pode 

transformar o processo de ensino e aprendizagem 

serão pesquisadas. Portanto, pesquisar e aplicar 

novas metodologias e qual a influência das 

tecnologias sobre os docentes e o que a escola pode 

fazer para se adequar a isso, serão tratados neste 

projeto.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: DIÁLOGOS ENTRE A TRADIÇÃO POPULAR DAS 
FESTAS JUNINAS E A FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES DE MATEMÁTICA 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Exatas e da Terra 

CUA 

COORDENADOR: WANDERLEYA NARA GONCALVES COSTA 

RESUMO: A entrada no ambiente universitário é um momento 

crítico para o desenvolvimento e ajuste  acadêmico, 

por isto, os estudantes calouros devem ser recebidos 

de forma acolhedora e diferenciada, para que não 

sintam tanta dificuldade na adaptação em seu 

primeiro ano de graduação. Este projeto se dá neste 

sentido, promovendo aos novos estudantes do curso 

de matemática uma experiência de ensino-

aprendizagem contextualizada. Mas as atividades 

que compõem o projeto visam também a formação 

docente dos demais alunos, os veteranos, na medida 

em que eles estarão envolvidos com a elaboração e 

execução de oficinas e de materiais didát icos que 

abordarão conceitos matemáticos requeridos na 

produção de elementos decorativos para a 

confraternização, que se dará nos moldes de uma 

festa junina.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: SEMANA DA MATEMÁTICA 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Exatas e da Terra 

CUA 

COORDENADOR: CARLOS RODRIGUES DA SILVA 

RESUMO: Este evento se trata de um encontro científico -

profissional no qual o participante terá a 

oportunidade de atualizar-se nos temas mais 

recentes de seu curso, pois ele busca oferecer 

assuntos relacionados à pesquisa, à extensão, e à 

prática docente.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: SEMINÁRIO: ESTUDOS, REFLEXÕES E 
DISCUSSÕES SOBRE A FORMAÇÃO DOCENTE - 
AS COMPETÊNCIAS DO PROFESSOR/EDUCADOR 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Humanas e Sociais 

CUA 

COORDENADOR: MARIA CLAUDINO DA SILVA 

RESUMO: Este projeto objetiva realizar estudos e reflexões 

sobre a formação docente e a prática do professor. 

Nessa perspectiva, serão discutidas temáticas que 

envolvam o que é Educação, Pedagogia, Didática, 

Competências e Habilidades do Professor na 

contemporaneidade. As atividades serão divididas 

em Palestras, Mesas redondas, estudos em grupo e 

pesquisa de campo.O público para o qual se destina 

esse projeto é composto pelos alunos do curso 

'Segunda Licenciatura em Matemática' do Campus 

Universitário do Araguaia.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: TEX: UMA FERRAMENTA PARA EDIÇÃO DE 
TEXTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS DE QUALIDADE 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Exatas e da Terra 

CUA 

COORDENADOR: RENATO FERREIRA DA CRUZ 

RESUMO: Este curso tem como finalidade a apresentação do 

editor LaTeX, utilizado para digitação de 

monografias, dissertações, teses e publicações de 

artigos científicos na área de Ciências Exatas. 

Estudantes e pesquisadores publicam seus achados 

para assegurar a disseminação ampla do seu 

trabalho, principalmente dentro da comunidade 

especializada na área de atuação onde as idéias 

serão discutidas, avaliadas e aprovadas como 

estudos válidos e relevantes.  Além do conteúdo do 

trabalho, fatores como organização, qualidade 

gráfica e tempo gasto na produção do conteúdo são 

cruciais para uma boa produção textual. Muitas 

vezes, esses fatores, são responsáveis pela 

reprovação (ou insucesso) de uma produção, mesmo 

para textos com alta relevância em termos de 

conteúdo. É de suma importância para formação de 

um profissional de ciências exatas, conhecer quais 

os meios de produção acadêmica bem como 

metodologias e melhores práticas para produção de 

textos técnico-científicos. Este curso tem como 

objetivo apresentar e capacitar os acadêmicos dos 

cursos de Matemática, Química, Física e 

Engenharias para o uso do LaTeX na produção de 

textos de alta qualidade. O resultado esperado é 

uma primeira versão do Trabalho de Conclusão de 

Curso ou dos Relat órios de Est ágio.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: TÓPICOS TEÓRICO-PRÁTICO DE FISIOLOGIA DE 
SISTEMAS E TOXICOLOGIA REPRODUTIVA 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 

CUA 

COORDENADOR: GUSTAVO TADEU VOLPATO 

RESUMO: A Fisiologia é o ramo da biologia que estuda as 

múltiplas funções mecânicas, físicas e bioquímicas 

nos seres vivos. De uma forma mais sintética, a 

fisiologia estuda o funcionamento do organismo. Já 

a Embriologia estuda os aspectos do 

desenvolvimento pré-natal, sendo uma disciplina 

importante para todos os cursos das áreas 

biológicas.    Existem fatores internos e externos 

que podem modificar o desenvolvimento d o embrião 

ou alterar a fisiologia, em detrimento disso as 

pesquisas in vivo constituem importante ferramenta 

de compreensão e avaliação do funcionamento 

adequado e patológico dos sistemas e da influência 

toxicológica na reprodução animal. Além de 

proporcionar um conteúdo teórico comum a todos os 

participantes, serão realizadas aulas práticas em 

embriologia e fisiologia de sistemas e grupos de 

discussão, onde os participantes poderão tirar suas 

dúvidas, aumentar seus conhecimentos e ter um 

contato inicial ou mais profundo com a pesquisa.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: VI SEMANA CIENTÍFICA DO CAMPUS 
UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Gerência de Graduação e Extensão do CUA 

COORDENADOR: ELOISA DE OLIVEIRA LIMA 

RESUMO: A VI Semana Científica, incluirá a Mostra de cursos, 

Mostra de Extensão e Mostra Científica do Campus 

Universitário do Araguaia/ UFMT. Em relação à 

Mostra de cursos, a Universidade, visitará as escolas 

de Ensino Médio, na pessoa de professores e alunos, 

levando as informações a respeito dos seus 

respectivos cursos, oportunizando, dessa forma, que 

os jovens estudantes tenham informações que os 

embasem na hora de escolher o curso de sua 

preferência. Quanto à Mostra de Extensão, a 

proposta justifica-se pelo fato de os trabalhos 

extensionistas serem desenvolvidos junto à 

comunidade, e esse é o momento em que eles serão 

apresentados, tanto para o público interno da 

Universidade, como também para comunidade em 

geral. Em relação à Mostra Científica, o espaço se 

justifica tanto pela necessidade de divulgação de 

trabalhos já desenvolvidos na Instituição, quanto 

pelo incentivo aos graduandos e pós-graduandos de 

diversas áreas na inserção e participação de 

projetos de pesquisa. As Mostras de extensão e 

pesquisa têm, portanto, como objetivo a 

socialização dos trabalhos desenvolvidos entre os 

acadêmicos do CUA e comunidade em geral.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: VII SEMANA DA FÍSICA 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Exatas e da Terra 

CUA 

COORDENADOR: ARIAN PAULO DE ALMEIDA MORAES 

RESUMO: A Semana da Física é um evento realizado 

anualmente pela Coordenação do Curso de Física. O 

tema da VII Semana da Física será voltado a 

ASTRONOMIA e que será realizado no período de 10 

a 12 de março de 2016, no Campus Universitário do 

Araguaia. O Objetivo da Semana da Física é incluir 

os participantes aos conhecimentos fundamentais 

da astronomia observacional. Durante a VII Semana 

da Física haverá apresentações orais e de Banners, 

palestras, visita ao Planetário e observações do céu. 

Esperamos que o referido evento contribua 

significativamente na formação dos alunos do curso 

de licenciatura da UFMT.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: WORKSHOP DE LINGUÍSTICA: A PERCEPÇÃO 
LINGUÍSTICA E O ENSINO DE LÍNGUAS 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Humanas e Sociais 

CUA 

COORDENADOR: MARLY AUGUSTA LOPES DE MAGALHAES 

RESUMO: Pretende-se, por meio da realização do Workshop de 

Linguística, estreitar e ampliar o diálogo acadêmico 

de docentes e alunos do Campus Universitário do 

Araguaia da UFMT, bem como entre profissionais 

que atuam na área de linguagem em outras 

instituições, com vistas ao diálogo acerca de 

questões sobre o ensino de língua com enfoque nas 

abordagens intercultural e bilíngue. Acredita-se que 

o ensino nessas modalidades carece de intercâmbio 

interdisciplinar e de divulgação de pesquisas 

linguísticas que já vem sendo desenvolvidas no 

âmbito nacional. Entretanto, os espaços culturais 

ainda não são satisfatórios, pois nos faltam uma 

série de determinantes - entre elas, o financeiro - 

para que se possa conduzir as reflexões no âmbito 

linguístico e social.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: LITERATURAS AFRICANAS EM LÍNGUA 
PORTUGUESA - ENTRE ORALIDADE E ESCRITA; 
POESIA E PROSA 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Humanas e Sociais 

CUA 

COORDENADOR: MARINETE LUZIA FRANCISCA DE SOUZA 

RESUMO: Projeto de extensão "Literaturas africanas em 

língua portuguesa - entre oralidade e escrita; poesia 

e prosa”   contempla duas ações um ciclo de 

palestras que ocorrerá de julho a dezembro de 2016 

e que visa discutir  temas relacionados à literatura e 

a cultura afro-brasileira e africana e  apresentar um 

panorama da atual produção literária dos países 

africanos de Língua Portuguesa, passando ainda 

pelo estudo da literatura de autoria feminina e pela 

crítica literária africana.  

 

 

 


